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I   ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 
              Европска унија делује у Србији  већ неколико година, али је помоћ већих размера 
почела тек након октобра 2000. године. Од 2001. године, захваљујући партнерству између 
Европске уније (преко Европске агенције за реконструкцију), Светске банке, Шведске, 
Норвешке, Луксембурга, Холандије и програма за развој Уједињених нација (УНДП) са 
Владом Републике Србије успешно су реализовани програми подршке у општинама на Југу 
Србије. 
              Друга фаза програма МИР објављена је у фебруару 2006. године, која се спроводи у 
партнерству Европске Уније, преко Европске Агенције за Реконструкцију, владе Аустрије, 
Шведске и Норвешке, Програма за развој Уједињених Нација (УНДП), као и Владе 
Републике Србије и 13 општина на југу Србије Циљ овог програма је да се изграде 
капацитети локалне самоуправе тако да општине у Јужној Србији, појединачно и заједнички, 
планирају и предузимају стратешке акције како би остварили одрживи економски и 
социјални развој у региону и испунили своје обавезе према грађанима.    
             Схвативши значај стратешког планирања и улогу стратешких планова у развоје неке 
општине, региона па и целокупне државе и Влада Републике Србије је током 2004, 2005, и 
2006. године донела 24 стратешка документа из различитих области који представљају 
акциони план деловања за развој Републике Србије и приближавање Европској Унији. 
            Сам процес стварања овог документа је био чврсто вођен идејом да становници 
општине могу најбоље идентификовати проблеме општине и дати најбоља решења. У том 
смислу овај документ је и "власништво" општине и он указује на кључне развојне 
проиритете које су дефинисали сами становници општине укључени у процес. 
              Овако дефинисан план даје стратешки оквир за будуће деловање, а његов саставни 
део је и оперативни програм који прецизира конкретне активности, изворе њиховог 
финансирања и кључне актере за њихово спровођење.  
              Овај стратешки документ представља водич за акцију за развој општине за период од 
5 година и поставља смернице, приоритете, акцију и одговорност за имплементацију.                
                                                                                                                                                             
 
 

Председник општине Владичин Хан 
                                                                                                  Слађан Маринковић 
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II   МЕТОДОЛОГИЈА 
 
 
 

1. ПРИНЦИПИ 
 
 
              Приликом израде овог документа примењивани су основни принципи који се и иначе 
примењују без обзира на то које тело врши израду стратешког плана: 
 

• Партнерство у процесу израде и имплементације плана – Овај принцип је 
веома битан због одрживости Стратешког плана те су због тога и сви 
релевантни учесници: локална самоуправа, јавна предузећа, привредни 
субјекти, удружења грађана, друштвена заједница, НВО итд. укључени у 
процес. 

• Заједничка одговорност и учешће 
• Транспарентност процеса – Све активности у овом процесу су биле предмет 

јавних дискусија, а резултати су предочавани јавности. 
• План је комбинација визије, стратешких циљева, приоритета, детаљних 

циљева и конкретних пројеката за унапређење заједнице 
• Стварање плана је трајан процес – Стратешки план се мора непрекидно и 

неопходно стално мењати и прилагођавати. 
 
 

2. ПРИСТУП 
 
 

• Корак по корак – Процес израде Стратешког плана састојао се из низа 
корака и фаза које су међусобно повезане тако да је излаз из једне фазе 
представљао и користио се као улаз у следећу фазу процеса 

• Координација свих фаза, процеса и група – Све фазе су се међусобно 
координирале да не би дошло до преклапања активности. 

 
              Карактеристике успешних стратегија су: 
 

• Да буде базирана на јасном разумевању текућег стања; 
• Да буде релевантна и јасно дефинисана; 
• Да буде кохерентна и конзистентна; 
• Да буде изводљива и реална; 
• Да чини стваран утицај на развојни процес у општини; 
• Да омогући примену мониторинга, обезбеди основну одговорност и 

транспарентност и омогући промену; 
• Да буде довољно широка да покрије главна развојна питања; 
• Да буде стратегија за развој општине а не једино стратегија општинске 

администрације; 
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• Да буде аутентична – јединствена (нпр. није копија неке друге) и одражава 
локалну ситуацију и локалне развојне аспирације; 

• Да буде разумљива за ширу јавност и да има атрактиван дизајн; 
• Да показује како је направљена. 

 
 

3.  АКТЕРИ 
 
 

• Координатор за стратешко планирање – део општинске администрације, 
управља састанцима, укључујући позиве, дневни ред, записник, израда 
докумената који чине план итд.; 

• Фасилитатор – МИР 2 фасилитатор у општини, подржава процес, саветује 
учеснике, ради на проблемима који угрожавају процес, помаже у изради 
финалног нацрта стратегије; 

• Главна група – водећа улога у изради стратегије, надгледа радне групе, 
установљава систем контроле спровођења процеса, тј. мониторинг и 
евалуациони план стратегије; 

•   Радне групе: - За социјална питања, културу, образовање, здравство; 
                              - За инфраструктуру и екологију; 

                                 - За економски развој и пољопривреду. 
              Улога радних група је развијање дела стратегије који покрива њихову област 
укључујући и сакупљање и анализу информација. 
 
 

4. КОРАЦИ – ФАЗЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 
 
 

• Идентификовање кључних учесника; 
• Прикупљање и анализа информација; 
• Дефинисање визије и стратешких циљева општине; 
• Прикупљање информација о изворима финансирања; 
• Прва јавна консултација; 
• Дефинисање приоритета; 
• Интеграција Стратегије са општинским буџетом; 
• Дефинисање детаљних циљева и нацрта стратегије; 
• Друга јавна консултација о нацрту стратегије; 
• Дефинисање детаљног, трошковног Акционог плана; 
• Комплетирање нацрта стратешког документа; 
• Провера реалности; 
• Одобрење стратегије; 
• Имплементација и одржавање обавезе; 
• Мониторинг и евалуација, ревизија; 
• Годишња ревизија стратегије. 
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5. ПРАВНИ ОКВИР 
 
 
              Устав Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 1 / 90) своју територијалну организацију 
своди на аутономне покрајине, општине и градове и у члану 113. дефинише да општина 
преко својих органа у складу са законом доноси, између осталог, и програме развоја. 
              Закон о територијалној организацији Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 47 / 91, 
79 / 92, 82 / 92, 47 / 94 и 24 / 2001) одређује да територијалну организацију Републике Србије 
чине општине и градови, као територијалне јединице у којима се остварује локална 
самоуправа. 
              Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004)  
дефинисана су права грађана на локалну самоуправу, послови локалне самоуправе, органи 
јединица локалне самоуправе, као и њихови послови и делокруг рада, те се у члану 30. став 
1. тачка 3. каже да Скупштина општине у складу са законом доноси програм развоја општине 
и појединих делатности.  
              Током процеса израде Стратешког плана у потпуности су поштовани правни 
прописи и закони Републике Србије. 
 
 
 
 
              III   ОПИС ОПШТИНЕ 
 
 
 
 

1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 
 
              У северозападном делу Врањске котлине, с обе стране тока Јужне Мораве, у 
непосредној близини Грделичке клисуре формиран је и развија се Владичин Хан. Са својом 
просторно утицајном сфером ова територија представља део централне области и 
територијалног језгра Балканског полуострва. Као једно у низу мањих градских насеља 
југоисточне Србије, Владичин Хан, по актуелном просторном плану Републике Србије 
припада заједно са Босилеградом, Сурдулицом, Врањем, Бујановцем, Прешевом и 
Трговиштем функционалном подручју регионалног система насеља Врање. Удаљеност града 
од међудржавне границе са Македонијом на југу је 67 км, а са Бугарском на исток 52 км. 



 

 
 
               

Западно залеђе насеља чини планина Кукавица са својим огранцима и највишим 
врхом Влајна (1441 м). Град лежи на важним саобраћајницама – железничкој прузи и 
аутопуту (коридор 10) који од Београда и Ниша (са севера) воде ка Скопљу (на југ) и 
магистралном путу који води ка српско-бугарској граници и граничним прелазима 
"Стрезимировци" и  "Рибарци" Саобраћајна удаљеност Владичиног Хана од Београда износи 
333 км, Приштине 112 км, Новог Сада 409 км, Ниша 91 км и Скопља 112 км. 
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              Просечна надморска висина Владичиног Хана износи 328 м, највећи део заузима 
брдско-планинско подручје и налази се у зони умерено континенталне климе. Средња 
годишња температура ваздуха у Владичином Хану износи 11,1° Ц. Годишњи распоред и 
сума падавина (715,1 мм) погодују биолошкој егзистенцији људи и организовању различитих 
грана аграрне производње. 
              Општина Владичин Хан обухвата површину од 366 км². Расположиви земљишни 
фонд пружа могућности за организовање хетерогене аграрне производње и остваривање 
значајних економских ефеката. У структури општинске територије последњих година на 
пољопривредно земљиште отпада око 47 %, од чега је око 80 % обрадиво. 
              Територија Општине Владичин Хан покрива 51 насељено место у којима према 
последњим подацима живи 23.265 становника. 
              Насеље је настало и развија се у зони богатој водама – подземним и површинским. 
Реке које пресецају урбану територију су Јужна Морава, Врла, Калиманка, Топило и Дулан. 
Оне истовремено имају и велики хидролошки значај, нарочито Јужна Морава и Врла. Уз то у 
хидрографији околине Владичиног Хана посебан значај имају изградња Хидроенергетског 
система "Власина" и Јовачка језера. Јовачка језера – седам мањих језера, од којих су три 
већа: Доње, Средње и Горње јовачко припадају групи природних језера урвинског порекла. 
              Водоснабдевање града је индивидуално и колективно. Прво је по трајању идентично 
времену постојања Владичиног Хана док је колективно новијег датума. У граду постоји један 
водовод и 11 водовода у селима, а о одржавању водоводне мреже стара се ЈКП "Водовод" 
Владичин Хан. Снабдевање водом у осталим насељима је из изворишта преко локалне 
водоводне мреже. 
              Земљиште као природна творевина представља важан ресурс чијом рационалном 
експлоатацијом могу да се остваре значајни економски ефекти. Педолошка разноликост 
окружења Владичиног Хана омогућава различите видове аграрног искоришћавања. Она је 
представљена алувијалним и делувијалним земљиштем у најнижим деловима, варијететима 
смонице у огајчавању, и гајњаче у оподзољавању и шумским и планинским земљиштем у 
највишим деловима терена. 
              Вегетација је представљена различитим биљним врстама – самониклим и 
културогеним. Посматрано хипсометријски, смењују се степа, храст сладун, цер и буква. 
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Обрасла шумска површина захвата око 40 % општинске територије. Шумска управа 
Владичин Хан (у саставу јавног предузећа "Србијашуме") газдује са 11.696,33 ха шуме и 
шумског земљишта у државном власништву од чега је 73,42 % на територији Општине 
Владичин Хан. У структури шумских површина најзаступљеније су високе шуме где се 
квалитетом истиче буква планине Кукавица (Природни резерват "Златне букве"), која се 
убраја у најквалитетније растиње ове врсте у Србији.  
              Животињски свет богатством појединих врста дивљачи пружа знатне могућности за 
развој лова, како са становишта спорта тако и у економском смислу за развој ловног туризма. 
У ту сврху изграђен је и планинарски дом на планини Кукавици. У саставу Шумске управе је 
и ловиште "Кукавица" лоцирано на истоименој планини чији се део од 6.584 ха налази на 
територији Општине Владичин Хан. Удружење ловаца "Јелен" из Владичиног Хана газдује 
ловиштем          "Влајна" површине 29.975 ха и ловним резерватом површине 6.310 ха. 
Разноликост и богатство племените и пролазне дивљачи (дивље свиње, срне, зечеви, лисице, 
јаребице, дивљи голубови идр.) пружају могућност за организовање континуираних ловних 
сезона у свим деловима године. 
 
 

2. НАСЕОБИНСКА ИСТОРИЈА 
 
 
              Још у изучавањима насеља српских земаља Балканског полуострва Јован Цвијић 
наводи Владичин Хан у групу насеља која су назив добила "по разноврсним људским 
творевинама". Двојни карактер имена насеља произилази из црквене титуле Владике Пајсија, 
једног од власника и функције објекта – хан, коме назив потиче од персијске речи која 
означава зграду за преноћисте, успутни одмор и крчму. 
              Године 1868. кроз Владичин Хан је прошао Митхад-пашин друм, а Феликс Каниц, 
који је кроз Владичин Хан прошао с јесени 1889. год. наглашава да је Владичин Хан поред 
осталог и због моста на Морави и у минулим временима имао значајну улогу у саобраћају. 
 

 

 
 

Поглед на Владичин Хан - Ф. Каниц, 1889. године 
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              Што се тиче привреде XIX века, основне гране су биле рударство на властелинским 
и феудалним поседима и пољопривреда. 
              На подручју данашње општине било је неколико истраживања и експлоатација руде. 
              У сеоским насељима преовладавале су проширене породице и сродничке задруге 
које су се бавиле искључиво пољопривредом. 
              У Владичином Хану је 1931. год. изграђена фабрика црепа и цигле "Балкан" а 1938. 
године Дуванска станица која је вршила откуп и прераду дувана. 
              Железничка пруга Лесковац – Владичин Хан – Врање пуштена је у саобраћај 1886. 
године када је кроз Владичин Хан прошао и први воз, а електричну енергију Владичин Хан 
добија децембра 1937. године. 
              Почетком XX века нагло почиње да се развија и индустрија, занатство, трговина и 
угоститељство. 
 
 

3. ПОПУЛАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 
              По последњим подацима на територији Општине Владичин Хан живи 23.264 
становника а карактеристично је то да се број становника у последњих петнаестак година 
стално смањивао ( Републички завод за статистику Србије – Општине у Србији 2005. – 
Становништво, стр. 111 ). 
 
Табела 1. Број становника по годинама пописа 

 
Година 

 

 
1991 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
Број 

становника 
 

 
24 620 

 
24 038 

 
23 877 

 
23 785 

 
23 647 

 

 
23 453

 
23 264 
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Графикон 1. Кретање броја           
становника по годинама пописа 

Број становника 

25000 
24500 
24000 

Бр.становника 
23500 
23000 
22500 

1991 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Године 
пописа 
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Што се пак тиче старосне структуре становништва, ту је ситуација нешто повољнија и 

када се изанализирају подаци о старосној структури може се доћи до закључка да је 
становништво општине Владичин Хан релативно "младо" јер се највећи број становника 
налази у категорији која је способна за рад. 
 
 
Табела 2. Старосна структура становништва 

 
Старосна група 

 

 
0 - 19 

 
20 - 39 

 
40 - 59 

 
60 и 
више 

 
Непознато

 
УКУПНО

 
Број становника 

 

 
5 285 

 
6 141 

 
6 354 

 
5 428 

  
56 

 
23 264 

 
% 
 

 
22,7 

 
26,4 

 
27,3 

 

 
23,3 

 
0,3 

 
100 

 
 

              Према последњим подацима, у Општини Владичин Хан запослено је укупно 5 761 
лица и у следећој табели дат је преглед запошљених лица (Републички завод за статистику 
Србије – Запослени 2004. године). 
 
 
Табела 3.  Запошљења лица 

Запослени 
 

 
Укупно 

 

 
Од тога жене 

% 
 

 
Запослени у 
предузећима, 

установама, задругама и 
организацијама 

 
Приватни 

предузетници, лица 
која самостално 

обављају делатност и 
запослени код њих 

 
5 761 

 

 
36,9 

 

 
4 811 

 
950 

 
               

Из следећих података сагледавају се број и квалификациона структура незапошљених 
лица: 
 
 
 Табела 4. Број и квалификациона структура незапошљених лица 

Степен 
струцнос

ти 

I 
степен 

II 
степен 

III 
степен 

IV 
степен 

V 
степен 

VI 
степен 

VII 
степен 

 
Б р о ј 

 

 
2.105 

 
240 

 
902 

 
1.124 

 
17 

 
1054 

 
64 
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Графикон 2. Квалификациона структура незапошљених 

1%
9%

0% I stepen
39% II stepen

III stepen
IV stepen
V stepen
VI stepen

21% VII stepen

4%16%

 
              Из презентираних података може се уочити да је највише незапошљених са првим 
степеном стручне спреме 39 % а затим следе они са четвртим степеном 21 % и са шестим 
степеном стручне спреме 19 %. 
             Међуљудски односи су углавном на високом нивоу, мада је неопходно веће 
ангажовање грађана  по појединим питањима која се односе на заједницу. 
              Што се тиче етничке структуре, највише има Срба, а осим српског становништва у 
граду живе и припадници других националности – Роми, Бугари, Црногорци и Македонци. 
              Што се тиче конфесионалног састава урбаног становништва Владичиног Хана 
најзаступљенија је православна вероисповест (преко 97 %), а затим следе католичка и 
исламска. 
 
 

4. ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ, ИНДУСТРИЈА И ПРИВРЕДА 
 
               

Општина Владичин Хан спада у ред најнеразвијенијих општина у Републици Србији и 
следећи показатељи осликавају економску развијеност општине Владичин Хан у односу на 
Републику Србију (Републички завод за статистику Србије – Општине у Србији 2005 – 
Показатељи развијености општина - Народни доходак, стр. 143 и 332.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Табела 5. Народни доходак 
Народни доходак Народни доходак по становнику  

 
у хиљ. дин. 

 
у дин. 

 
Година  

 
2003 

 
2004 

 
Индекс 

2004/2003
 

 
2003 

 
2004 

 
Ниво 2004. 
Република 
Србија=100
 

 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

 
665003241 

 
887723556

 
133,5 

 
88 283 

 
118 947  

 
100 

 
 

Општина 
Владичин Хан 

 
928 904 

 
941 487 

 
101,4 

 
39 477 

 
40 468 

 
34,0 

 
 

 
 
Табела 6. Економска развијеност, 2004 

На 1000 становника  
 
 
 
 

 
Друштвени 
производ по 
становнику 

у дин. 

 
Народни 
доходак по 
становнику 

у дин. 

Просечни 
годишњи 
прираштај 

становништва
1991-2002 

 

 
 
запослена 

лица 

 
 
незапослена 

лица 

 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
 

 
137 934 

 
118 947 

 
- 1,0 

 
275 

 
130 

 
Општина 

Владичин Хан 
 

 
45 480 

 
40 468 

 
- 4,9 

 
248 

 
146 
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Графикон 3. Економска  развијеност 
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            Међу градским спољним функцијама индустрјиска је најмлађа, али је по оствареним 
ефектима – економским и геопросторним до краја XX века била најзначајнија, како по броју 
запослених радника тако и по обиму продукције и учешћу у формирању народног дохотка. 
Међутим, стање у индустрији Владичиног Хана у последњих пет година се драстично 
изменило, већина индустријских предузећа више није у функцији, а велики број запошљених 
радника у овој грани је остало без посла. 
              Разлози за овакво стање су многобројни, почев од лоше економске политике на свим 
нивоима, затим неувођења иновација у производњи, превеликог броја запослених, 
немогућности окретању тржишту западне Европе, непостојања повољних кредита, спорој 
приватизацији, спорим институционалним реформама и великој задужености. 
              На територији општине Владичин Хан послују следећа велика и средња предузећа, а 
класификована су према броју запошљених радника: 
 
              1 )  АД "ФОПА" Владичин Хан 
 
              Са радом је почела 1964. године и запошљава 680 радника. Приватизована је по 
првом Закону о приватизацији. Бави се производњом омотног папира – шренца и флутинга, 
полуцелулозе и амбалаже. Своје производе пласира на домаће тржиште и у земље окружења. 
 
              2 ) Дрвна индустрија "Слога" АД Владичин Хан 
 
              Ово предузеће почело је са радом 1954. год. и данас има 300 запошљених. Садашњу 
основну делатност чини производња фурнира, школског, предшколског, канцеларијског и 
осталог намештаја. Облик својине – приватна. 
 
              3 ) Индустрија градјевинског материјала "Балкан брик" АД Владичин Хан 
 
              Најстарије индустријско предузеће у Владичином Хану, основано 1933. год., некада 
највећи произвођач грађевинског материјала у југоисточној Србији. Претежно производи 
опеку, цреп и производе за грађевинарство од печене глине. Своје производе пласира на 
територији читаве републике. Запошљава 262 радника. Облик својине – приватна. 
 
              4 ) ДП ПК "Делишес" Владичин Хан 
 
              Пољопривредни комбинат "Делишес" основан је 1960. године и тренутно запошљава  
200 радника.  У свом саставу има кланицу, фабрику сокова, хладњачу, фабрику за прераду 
воћа и поврћа, као и око 500 ха воћарских плантажа и разгранату мрежу објеката за трговину 
на мало. Облик својине – друштвена, у процесу приватизације. 
 
              5 ) АД "Бетоњерка" Владичин Хан 
 
              Основано је 1961. године и запошљава 100 радника. Бави се производњом бетонске 
галантерије (бетонске и армиранобетонске цеви за фекалну и атмосферску канализацију, 
бетонске цеви за дренажу), бетонских елемената за путоградњу (бетонски ивичњаци, бетон 
ригол) и грађевинарство (бетонски блок за зидање и вентилацију, сепарирани агрегат за 
бетон, бетон). Своје производе углавном пласира на домаће тржиште. Облик својине – 
приватна. 
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              6 ) ДОО "Нектар" Бачка Паланка пј. Владичин Хан 
 
              Почео са радом 2003. године из ДП ПК "Делишес" и запошљава 92 радника. Бави се 
производњом концентрованих воћних сокова и пастеризоване воћне каше. Највећа је 
фабрика ове врсте на Балкану. Поседује стандарде ИССО 9001, ХАЦЦАП и сертификат за 
органску производњу концентрата од јабуке. Облик својине – приватна. 
 
              7 ) Профитни центар "Yумко" Владичин Хан 
 
              Од 1. јануара 1984. године послује у саставу поменуте компаније. Запошљава  83 
радника и то углавном женску радну снагу. Бави се производњом превасходно женске 
конфекције, мада је погон оспособљен и за израду друге одеће. Облик својине – акционарско 
друштво (већински пакет акција припада држави). 
 
              8 ) ДОО "Техноградња" Владичин Хан 
 
              Основна делатност је грађевинарство (високоградња), запошљава 80 радника. Радове 
изводи како у земљи, тако веома успешно и у иностранству. Облик својине – приватна.    
 
              9 ) АД "Ханпласт" Владичин Хан 
 
              Основано је 1975. године и запошљава 73 радника. Бави се производњом 
пластифицираног и импрегнираног платна, књиговезачког папира и платна, конфекције, ПЕ 
фолије и антикор амбалажног папира. Своје производе пласира на домаће тржиште. Облик 
својине – приватна. 
 
              10 ) АД "Јужна Морава" Владичин Хан 
 
              Почело је са радом 1963. године, запошљава 72 радника. Бави се производњом 
читавог низа производа од обојених метала (алуминијумско-челична ужад, челичне ужади, 
алуминијумске ужади, све врсте ужади за пренос електричне енергије ниског и високог 
напона, челична спирална ужад за заштиту и уземљење далековода), производњом неметала 
и дрвене амбалаже. Облик својине – приватна.  
 
              11 ) ДОО "Еко" Владичин Хан  
 
              Основана је 1990. године и сада запошљава 50 радника. Бави се производњом свих 
врста папирне амбалаже, а своје производе пласира како на домаће тако и на инострано 
тржиште. Облик својине – приватна. 
 
              12 ) Водопривредно акционарско друштво "Ерозија" Владичин Хан 
 
              Основна делатност је изградња хидрограђевинских објеката, производња камених 
производа као и призводња парковских и зимзелених украсних садница. Запошљава 46 
радника. Облик својине – приватна. 
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              13 ) ДОО "Млекара Хан" Владичин Хан 
 
              Под овим именом послује од 2005. године и у саставу је Кулске банке АД Нови Сад. 
Запошљава 32 радника. Бави се производњом и прометом млека и млечних производа. Облик 
својине – приватна.  
               

14 ) Предузеће за производњу и обраду дувана Владичин Хан 
 

              Ово предузеће почело је са радом 1936. год. Бави се производњом сировог дувана у 
листу, откупом и ферментацијом дувана, има 30 запослених радника. Облик својине – 
друштвена, у процесу приватизације. 
 
              Када говоримо о привреди и индустрији Владичиног Хана треба поменути и 
СЛОБОДНУ ЗОНУ Владичин Хан која је основана 17.11.1994. године по старом Закону о 
слободним зонама (Сл. Лист СРЈ бр. 81/94) као једна од укупно 14 слободних зона на 
територији Републике Србије. После извршене контроле свих слободних зона 2005. године 
Слободној зони Владичин Хан и још 10 слободних зона укинута је сагласност Владе 
Републике Србије за даље пословање, што не значи и гашење постојећих предузећа, већ 
укидање бенефицираног режима који подразумева ослобођење од плаћања царине и ПДВ-а. 
              Нови Закон о слободним зонама (Сл. Гласник РС бр. 62/06), даје могућност за 
поновно оживљавање односно активирање слободних зона којима је укинута сагласност за 
даље пословање, те с обзиром на повољности локације где је зона смештена (коридор 10, 
железничка пруга, близина нишког аеродрома, близина границе са Македонијом и 
Бугарском), ово би у блиској будућности могла да буде једна од активности које би 
допринеле индустријском и економском развоју општине Владичин Хан, а и покренута је 
иницијатива за формирање Регионалне слободне зоне " Југ " од стране општина Владичин 
Хан, Врање и Сурдулица. 
 
              Следећи приказ даје слику о броју радњи по областима делатности у Општини 
Владичин Хан: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 
 Табела 7. Број радњи по областима делатности 

Делатност Број 
Индустрија и рударство 11 

Пољопривреда и рибарство 1 
Шумарство 3 

Водопривреда - 
Грађевинарство 22 
Саобраћај и везе 37 

Трговина 112 
Угоститељство и туризам 34 
Занатство и личне услуге 49 

Стамбено-комуналне делатности - 
Финансијске и друге услуге 8 

Образовање и култура 5 
Здравство и социјална заштита 7 

Друштвенополитичке заједнице и 
организације 

- 

Остали 1 
У К У П Н О 290 

 
 
              Из презентираних података може се видети да трговинске радње имају примат у 
Општини Владичин Хан, док су на другом месту радње које пружају занатске услуге и личне 
услуге.  
              Занатство Општине Владичин Хан карактерише одумирање старих 
(традиционалних) заната, преорјентација старих занатлија на савремене послове занатског 
карактера и појава савремених заната са прерастањем производног занатства у продукцију 
индустријског типа. 
              Од старих заната у окружењу града, до наших дана одржали су се црепуљарски и 
израда "острила за косу", каменорезачки и ковачки. 
              Савремене производно-технолошке промене условиле су трансформацију старих 
заната у савремене (опанчарски у обућарски, ковачки у браварски). 
              Под утицајем модерног начина урбаног живота развили су се савремени занати 
(вулканизерски, аутомеханичарски, аутолимарски, електроинсталатерски). 
 
 

5. ТУРИЗАМ 
 
 
              Туристички потенцијал – природне и антропогене туристичке вредности и 
расположива рецепциона основа (смештајни капацитети, угоститељски објекти и сл.), 
укључујући ту и туристички значај саобраћајно-географског положаја Владичиног Хана 
омогућавају знатан развој и афирмацију туризма. Неоспорно је да расположиви услови 
погодују развоју транзитног, екскурзионог, ловног, излетничког, фестивалског и спортско-
рекреативног туризма и они су у садашњој фази само делимично искоришћени. 
              Садашњи и потенцијални носиоци развоја туризма су: Туристичка организација 
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Владичиног Хана, Спортско-рекреативни центар " Куњак" на површини од 5 ха, у чијем 
саставу је и базен са рестораном изнад кога се налази поткровље које је тренутно 
неопремљено, међутим опремањем би се добило 15 соба са укупно 30 лежаја и терени за 
велики и мали фудбал, кошарку, одбојку, рукомет, тенис, мини голф, затим Ресторан са 
ноћењем "Турист" са 20 лежаја, мотел  "Џеп" са 40 лежаја и кафана са коначиштем "Хан" са 
34 лежаја, затим Планинарски дом "Прека вода" са 48 лежаја и Ловачки дом "Кукавица" са 37 
лежаја на планини Кукавици, као и градски приватни угоститељски објекти. Овде треба 
споменути и спортску халу са теретаном која може да се користи у зимском периоду. 
 
 

6. ПОЉОПРИВРЕДА 
 
 
              Пољопривредна функција припада групи старих спољних функција, како 
Владичиног Хана тако и насеља претече данашњег града.  
              Поред тога, тренутно у Општини Владичин Хан највећи удео има пољопривредно 
становништво. У структури привреде, пољопривреда представља основну грану привреде на 
читавом подручју општине, са посебним нагласком да је то пољопривреда индивидуалног 
сектора. 
              Иако се може закључити да подручје општине има повољне услове за развој 
пољопривреде, нарочито воћарства и сточарства (саобраћај, рељеф, клима, заступљеност 
пољопривредног земљишта), она је и даље на незавидном нивоу. 
              Разлози за то су многобројни: слаба економска моћ становништва, коришћење 
расположивих ресурса на веома екстензиван начин, уситњеност обрадивог земљишта 
пољопривредних газдинстава, старосна структура пољопривредног становништва (просечна 
старост пољопривредника је 54,3 године), немогућност примене савремених агротехничких и 
зоотехничких мера итд.  
            Неки од следећих параметара и показатеља могу у будућности да имају велики 
утицај на дугорочни план развоја, не само пољопривреде већ и целокупне заједнице. 

Површина коју покрива Општина Владичин Хан износи 36.573 ха. 
Следећи показатељи представљају преглед укупних површина у хектарима у 2004. 

години. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

                         Табела 8. Преглед укупних површина у ха 
Оранице и баште 8.284 

Воћњаци 1.783 
Виногради 27 
Ливаде 3.329 

Обрадива површина 
( 1+2+3+4 )  

 
13.423 

Пашњаци 4.039 
Рибњаци 0 

Трстици и баре 0 
Пољопривредна површина 

( 5+6+7+8 )  
 

17.462 
Шумско земљиште 16.800 
Неплодно земљиште 2.311 

У К У П Н О 
( 9+10+11 )  

 
36.573 
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Графикон 4. Преглед укупних површина у 
2004. години  

 

Оранице и баште 6% 23%  Воћњаци 
 Ливаде 
 Пашњаци 5%46%  9% Шумско земљиште

11%  Неплодно земљиште
 

 
           Следећи показатељи представљају преглед ораничних површина под усевима 
укључујући жита, индустријско биље, повртарско биље и сточно крмно биље у хектарима у 
2004. години. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                 Табела 9. Ораничне површине под усевима у ха 

Пшеница 1.163 
Раж 28 
Јечам 99 
Овас 412 

Кукуруз 2.300 
ЖИТА УКУПНО 4.002 

Дуван 62 
ИНДУСТРИЈСКО УКУПНО 62 

Кромпир 433 
Лук црни 82 
Лук бели 51 
Пасуљ 80 

Купус и кељ 36 
Парадајз 71 

Паприка зелена 112 
ПОВРТАРСКО БИЉЕ УКУПНО 946 

Детелина 369 
Луцерка 507 

Мешавина трава и легуминоза 1.516 
СТОЧНО КРМНО УКУПНО 2.480 
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 Графикон 5. Преглед ораничних површина под усевима у 2004. 
  
 
 
 
 
 Жита   

 10%
 Повртарско биље 
 30% 48%
 Сточно крмно биље 
 
 

12% Расади, угари и   
необрађене оранице  

 
 
 
 

 



 

              У следећој табели и графикону представљен је број родних стабала појединих врста 
у воћарству у 2004. години: 

 
 

      Табела 10. Број родних стабала 
Вишње 157.780 
Јабуке 126.251 
Крушке 44.450 
Шљиве 121.100 
Остало 10.185 
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Графикон 6. Број родних стабала појединих 
врста у воћарству у 2004. години

2%
26% Вишње35%

Јабуке

Крушке

Шљиве

10% Остало

27%

 
Следећа табела и графикон осликавају бројно стање у сточарству на територији 

Општине Владичин Хан:  
 
 

Табела 11. Бројно стање у сточарству 
 

Коњи 
 

 
Говеда 

 
Овце 

 
Свиње 

 
Живина 

 
40 
 

 
4.477 

 
842 

 
5.382 

 
32.986 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Графикон 7. Бројно стање у сточарству у % 

22 

 
 
 
 
 
 
 

0% 
Коњи  

42% Говеда 
 

Овце 50% 
 Свиње 
 8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
              7.1.   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
 
 
              Водоснабдевање Општине Владичин Хан, као и 11 суседних сеоских насеља, и 
одржавање водоводне мреже врши ЈКП "Водовод". Водоснабдевање градског водовода врши 
се из Власинског језера, тако да је квалитет воде задовољавајући. Међутим, треба 
напоменути да се вода која се користи за снабдевање града користи и за покретање 
Хидроцентрале "Врла IV", те у периоду ремонта хидроцентрале у трајању од месец дана град 
остаје без воде. У том случају користе се алтернативни бунари на Јужној Морави у селу 
Лепеница чији капацитети не задовољавају потребе града. 
              Остала насељена места (39) снабдевају се водом преко изграђених сеоских водовода, 
односно каптираних извора. 
              Стање водоводне мреже је лоше јер је доста стара (преко 30 година), дотрајала и 
већина водоводне мреже је изграђена од АЦЦ цеви које се више не производе, а и 
канцерогене су, тако да је и одржавање водоводне мреже отежано. Такође, велики проблем 
ЈКП "Водовода" је велики број дужника и неплатиша, тако да се налази у веома тешкој 
финансијској ситуацији. 
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7.2. КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
 
               Канализација постоји само у градској средини општине. У сеоским срединама не 
постоји, осим у неколико околних заједница где су грађани самоиницијативно и без икаквог 
пројекта сами спроводили канализацију.  
              У самом граду извршена је реконструкција главног колектора уградњом 
канализационих цеви већих профила  дуж главне улице (600 мм). Поред тога, неопходно је и 
набавити једно специјализовано возило или опрему која ће се користити за одржавање и 
сервисирање постојеће канализационе мреже. 
 
 
              7.3.   УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ 
 
 
              И ова делатност је у надлежности ЈКП "Водовод". Покривеност изношења смећа 
градског подручја је 100 %.  Међутим, ЈКП "Водовод" нема одговарајуће возило које би било 
по стандардима, тако да се са постојећим возилима некако сналазе.  
              У сеоским срединама отпад се баца у јаме, поред потока, пута и сл. Проблем су и 
дивље депоније. Такође је и градска депонија велики проблем. Тренутно се отпад одлаже на 
депонији која се налази у суседној општини Врање. У плану је изградња депоније, међутим 
велики проблем је локација где би се она налазила. 
              Неопходно је набавити већи број контејнера и поставити их на местима где је 
фреквенција изношења смећа највећа, као и у сеоским срединама у близини града где је у 
последњих десетак година приметан пораст броја становника услед миграције и на тај начин 
спречити појаву дивљих депонија. 
 
 
              7.4.   СТАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 
 
 
              Генерално посматрано, стање путне мреже је незадовољавајуће. Највећи број 
локалних путева је неасфалтиран или је асфалт толико пропао да га на појединим местима 
више и нема. Ово ствара велике потешкоће, нарочито пољопривредним произвођачима који 
живе у брдско-планинским селима тако да се дешава да своје пољопривредне производе не 
могу да транспортују до тржишта. У зимском периоду поједини путеви су непроходни тако 
да су нека села буквално одсечена од градског језгра. Управо овакво стање доводи до 
изражене депопулације брдско-планинских села. 
              Дужина локалних путева на територији општине Владичин Хан је 274 км, од тога су 
са савременим коловозом 33,90 км, туцаник 149,10 км и земљани 91 км.  
             Стање улица, мостова и јавне расвете је у граду задовољавајуће, док је у сеоским 
срединама незадовољавајуће. Нарочито је изражен проблем јавне расвете у сеоским 
срединама услед неодржавања. 
              У граду је регистровано 61 улица, а од овог броја непробијених је 11 улица. Дужина 
свих улица је 26.195 метара а површина 141.490 м². Коловоз је уређен на следећи начин: 
асфалтирано је 66.399 м², покоцкан 13.730 м², а макадам 9.160 м². 
              Дужина осветљених улица је 19.720 м. 
              Тротоари су у просеку 1 м ширине, урађено је само 10.548 м² или око 20 %, постоје 



 

24 

али су неуређени на површини од 17.808 м², а 45,89 % улица нема никакве тротоаре. 
              Атмосферска канализација постоји у дужини од 7.520 м или око 29 % од укупне 
дужине улица. 
              Ивичњаци су урађени са обе стране коловоза у дужини 11.000 м, што је око 42 %. 
              Површина улица које се чисте у односу на целокупну површину је 35.780 м² или око 
25%. 
         
   
              7.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 
 
              На подручју општине постоји једна пошта у граду и четири у сеоским срединама. 
Иако је објекат поште у граду скоро реновиран, није функционалан тако да се стварају 
велике гужве. Покривеност стационарном телефонијом и слушност је добра. Присутне су 063 
и 064 мреже мобилне телефоније.  
 
 

7.6.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
 
              Покривеност целе општинске територије је 100 %, а одржавање врши                                           
ЈП "Електродистрибуција" Врање. Проблеми су присутни у појединим месним заједницама 
где је због застареле мреже систем преоптерећен. 
 
 
              7.7.   ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
 
 
              За јавне установе треба напоменути да немају адекватне објекте. Овде нарочито 
треба поменути библиотеку за коју је неопходно пронаћи одговарајући простор који ће бити 
функционалан. 
              Зграду коју користи општина користе и ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и 
путеве, Управа јавних прихода, Војни одсек, Служба за катастар непокретности, затим 
Општински суд и Општинско јавно тужилаштво, који имају посебан улаз. Током 2005. 
године општинска зграда је дограђена и ту је формиран и ради општински услужни центар. 
         
 
              7.8.   ПИЈАЦЕ 
 
 
              У граду постоје три пијаце које се надовезују једна на другу и то зелена, робна и 
сточна. Зелена пијаца је уређена и реконструисана током 2006. године али се проблем јавља 
код друге две које су неуређене. Такође, врло је неповољно и то што је сточна пијаца одмах 
поред зелене, неуређена је и неопходно је њено измештање. 
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              7.9.   АУТОБУСКА СТАНИЦА 
 
 
              Налази се у самој близини атопута што је врло повољно, има уређену зграду и 
прилазе. Треба напоменути да се налази и у непосредној близини центра града. 
 
 

8.   УРБАНИСТИЧКО – ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
              Владичин Хан је добио први регулациони план још 1934. године и он је био на снази 
све до 1954., године када је покренут поступак за израду новог урбанистичког плана. 
Међутим, како је од тада прошло преко 50 година, тај урбанистички план уопште не 
одговара потребама савременог развоја јер је застарео, тако да је његова израда нужна 
потреба. 
              Управо у том циљу и први проблем који је идентификовала радна група за 
унапређење економског развоја у општини је израда генералног урбанистичког плана са 
елементима детаљне регулације. 
              Просторни план општине Владичин Хан до сада није постојао. Тренутно постоји 
Програм за израду просторног Плана Општине Владичин Хан као и Одлука о изради 
просторног плана за територију Општине Владичин Хан, која је донета од стране надлежног 
органа - Скупштине општине Владичин Хан и сви законски услови су испуњени да се крене 
у израду Просторног плана. 
              Израда овог плана имала би велики значај за целокупни контролисани и плански 
развој општине у свим областима. 
 
 

9.   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
              Проблеми са загађењем животне средине одређени су динамиком друштвено-
економског развоја, нарочито индустријским и демографским. Са тог становишта наводимо 
следеће проблеме: 
 
              - Могућност евентуалног загађења ваздуха. Стање квалитета ваздуха у граду може 
се сматрати задовољавајућим. Као евентуални извори аерозагађења могу се сматрати 
колективна и индивидуална ложишта и возила друмског саобраћаја јер урбану територију 
пресецају два важна и фреквентна пута – магистрални и регионални. 
 
              - Загађеност воде Јужне Мораве. Најкрупнији геоеколошки проблем од чијег 
решавања зависи развојна перспектива Владичиног Хана представља максимална загађеност 
(IV класа) воде Јужне Мораве. Загађеност је последица, с једне стране присуства знатног 
броја загађивача дуж водотока кроз Косовско и јужно подручје Јужног Поморавља до 
Владичиног Хана и с друге, уливање владичино-ханских отпадних вода – индустријских и 
комуналних у реципијент Јужне Мораве без претходног пречишћавања. 
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              - Присуство знатне количине индустријског и комуналног отпада. Процесом 
производње и растом потрошње различитих роба и животних намирница урбаног 
становништва ствара се знатна количина привредног и комуналног отпада. Он се тренутно 
транспортује на депонију која је у Општини Врање, где се одлаже без било какве прераде, те 
је због тога значајни загађивач човекове животне средине.    
 
              - Ограничења у просторном ширењу града у урбаној изградњи. Просторним 
развојем града обухваћена је знатна површина суседних сеоских атара. Услед тога неопходна 
је израда новог генералног урбанистичког плана са елементима детаљне регулације. 
 
               

10.   ЗДРАВСТВО 
 
 
              У Владичином Хану је још пре Другог светског рата радио срески лекар, који је 
обављао приватну праксу у среској амбуланти. Данас рад на здравственој превентиви, 
заштити и уопште ширењу здравствене културе обавља Дом здравља Владичин Хан (140 
радника). Он има све службе предвиђене Законом о здравственој заштити организоване као 
организационе јединице које чине целину. Међутим, постоји проблем застарелости опреме и 
немогућности набавке нове због недостатка финансијских средстава. Исто тако неопходно је 
извршити реконструкцију и изградњу пријемно-тријажног одељења и изградити мртвачницу, 
с обзиром да се за то тренутно користи неадекватна просторија. 
              У свом саставу Дом здравља има здравствене станице Џеп, Стубал и Прекодолце 
које су лоциране у истоименим селима и здравствене амбуланте Мањак, Белишево, Јагњило 
и Јастребац. Све здравствене станице и амбуланте осим Белишева и Јагњила раде у објектима 
власништва Дома здравља Владичин Хан. 
 
 
 

11.  ПРОСВЕТА 
 
 
              Историја развоја школства у Владичином Хану почиње 1888. год. када је почела са 
радом основна школа. Садашњи значај просветне функције одређен је образовно васпитним 
деловањем предшколске установе ("Пчелица"), основних ("Бранко Радичевић", "Вук 
Стефановић Караџић", "Војвода Радомир Путник" и "Свети Сава" ) са подручним 
четвороразредним школама, и средњих школа (Гимназија и Техничка школа). 
              Установу Дечји вртић "Пчелица" чине три оделења у посебним објектима у самом 
граду и још пет оделења у селима Житорађе, Сува Морава, Стубал, Прекодолце и Полом. 
Тренутно ову установу похађа 285 детета предшколског узраста. 
              Основна школа"Бранко Радичевић" Владичин Хан има има три подручне школе у 
селима Сува Морава, Куново и Летовиште и похађа је укупно 782 ђака. 
              Основна школа "Свети Сава" Владичин Хан има четири подручне школе у селима 
Прекодолце, Житорађе, Полом и Кржинце и похађа је укупно 643 ђака. 
              Основна школа "Вук Стефановић Караџић" у Стублу има шест подручна оделења у 
Лепеници, Прибоју, Мазараћу, Грамађу, Врбову и Богошеву и похађа је укупно 289 ђака. 
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              Основна школа "Војвода Радомир Путник" у Џепу има осам подручних одељења у 
Репишту, Мртвици, Теговишту, Љутежу, Лебету, Мањаку, Ружићу и Козници и похађа је 
укупно 147 ђака. 
              Гимназију "Јован Скерлић" у Владичином Хану похађа 362 ученика. 
              Техничку школу у Владичином Хану похађа 246 ученика.   
              Овде такође постоји проблем одржавања објеката и опреме. У току 2004. године 
реконструкција појединих зграда школа, како у граду тако и у неким сеоским срединама 
извршена је уз помоћ програма МИР. 
 
 

12.  ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
 
              Функцију административног и управног центра – општинског или среског, Владичин 
Хан има од краја девете деценије XIX века до данашњих дана. 
              Општинска управа у складу са Законом о локалној самоуправи припрема нацрте 
прописа и других аката које доноси скупштина општине и председник општине, извршава 
одлуке и друге акте скупштине општине и председника општине, решава у управном 
поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других 
организација из изворног делокруга општине, обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине, обавља послове управног 
надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине и обавља 
стручне и друге послове које утврди скупштина општине и председник општине.  
              У Општинској управи запошљени су распоређени у четири одељења и то:  
1. Одељење за општу управу и јавне службе,  
2. Одељење за финансије, привреду и рачуноводство,  
3. Одељење за урбанизам, комуналне, инспекцијске и имовинско – правне послове,  
4. Служба за скупштинске послове.  
              Уопштинској управи општине Владичин Хан тренутно ради и 6 волонтера који се 
оспособљавају практично и стичу радно искуство. 
              Просторије Општинске управе простиру се на три спрата, а поред тога у склопу 
општинске зграде налази се и новоизграђени услужни центар са великом шалтер салом у 
којој се налазе 6 шалтера и још 2 канцеларије. Ту је и велика сала у којој се одржавају 
седнице Скупштине општине са око 100 места. 
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13.  НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

 
 
              На територији Општине Владичин Хан регистровано је и ради тринаест удружења 
грађана и то:  
 

1. Удружење Рома, Владичин Хан 
2. Удружење Рома интелектуалаца, Владичин Хан 
3. Удружење “КХАМ”, Лепеница 
4. Удружење ловаца "ЈЕЛЕН", Владичин Хан 
5. Удружење риболоваца "КРКУША", Владичин Хан 
6. Удружење пчелара "ХАНИМЕД", Владичин Хан 
7. Удружење приватних предузетника "КОВАЧ", Владичин Хан 
8. Удружење бораца, Владичин Хан 
9. Удружење пензионера, Владичин Хан 
10. Удружење грађана "ИНИЦИЈАТИВА - ХАН", Владичин Хан 
11. Удружење грађана "БООМ", Владичин Хан 
12. Удружење грађана "ЕУРОХАН", Владичин Хан 
13. Удружење грађана "ХЕДЕЦ", Владичин Хан 

 
 

14.   ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 
 
 
              На тетриторији Општине Владичин Хан, пословне јединице и експозитуре имају 
следеће банке и штедионице: 
 

1. Поштанска штедионица 
2. Кулска банка  
3. Алфа банка 
4. Банка Интеса 
5. Нишка банка 
6. Комерцијална банка 
7. А банка 

 
 

15.   КУЛТУРА  
 
 
              Установе културе у Владичином Хану настају почетком XX века када је оформљена 
и прва читаоница. Данас, носилац културних дешавања у Владичином Хану је свакако 
Установа Центар културе Владичин Хан и Установа Библиотека "Вук Караџић" Владичин 
Хан. 
              Основна делатност Центра културе је културно уметничка, која у основи 
подразумева уметничко стваралаштво и сценску уметност. Центар културе је тренутно 
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смештен у свом објекту који поред осталог има и биоскопско – позоришну салу са уграђеном 
савременом опремом за приказивање филмова, изложбени простор и простор за дискотеку. 
Међутим присутни су проблеми везани за материјално – техничку опремљеност објекта која 
тренутно није на потребном нивоу. 
              Библиотека "Вук Караџић" у свом фонду има преко 20.000 наслова и укупно 233 
читаоца, од чега у селу Стубал, где се налази издвојено одељење, 71. Проблеми везани за ову 
установу су свакако ти што не поседује адекватан смештајни простор са читаоницом. 
              У Владичином Хану од 1983. године у континуитету ради Културно уметничко 
друштво "Бранислав Нушић" које негује обичаје и традиције не само овога краја већ и целе 
Србије. Тренутно броји 272 чланова а освајало је награде за најбољу кореографију, најбоље 
изведену кореографију и успешан истраживачки рад, како у земљи тако и на фестивалима у 
Француској, Немачкој, Шпанији, Италији, Бугарској, Румунији и Грчкој. 
              Владичин Хан разним културним манифестацијама обележава све значајније датуме 
и празнике, а слава Владичиног Хана је Видовдан – 28. јун. 
 
 

16.   СПОРТ 
 
 
              На територији Општине Владичин Хан активни су следећи спортски клубови: 
 

• Фудбалски клуб "Морава" са седиштем на Спортском центру "Куњак" и 
градском стадиону који су у склопу и који има капацитет од 8.000 места, који 
броји 110 чланова. 

• Кошаркашки клуб "Морава" са седиштем у Спортској хали у Владичином 
Хану, који броји 70 чланова. 

• Рукометни клуб "Морава" са седиштем у Спортској хали у Владичином Хану, 
који броји 35 чланова. 

• Женски рукометни клуб "Морава" са седиштем у Спортској хали у 
Владичином Хану, који броји 35 чланица. 

• Одбојкашки клуб "Морава" са седиштем у Спортској хали у Владичином 
Хану, који броји 30 чланова. 

• Клуб дизача тегова "Морава" са седиштем у Спортској хали у Владичином 
Хану, који броји 15 чланова. 

• Кик бокс клуб "Морава" са седиштем у Спортској хали у Владичином Хану, 
који броји 15 чланова.  

 
              Спортска дворана у свом саставу има и теретану као и простор предвиђен за куглану 
али која није довршена. Проблем је и у доста пропалом поду, тако да је неопходна хитна 
реконструкција. 
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17.   ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈИ 

 
 
              Носилац ове функције у Владичином Хану је свакако Јавно предузеће 
Информативни прес центар "Радио Хан". Основано је 1993. године, а са емитовањем радио 
програма је почело 1997. године. Данас запошљава 15 радника и основна делатност је 
производња и емитовање радио и ТВ програма и Медија центар чији се почетак рада очекује 
у блиској будућности. 
              Поред ове радио станице у селу Житорађу постоји и радио "ХЕРЦ" који емитује свој 
радио програм и чује се на територији општине Владичин Хан. 
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IV   ГЕНЕРАЛНА СВОТ АНАЛИЗА  
 
 
 
 
ПРЕДНОСТИ 

 
• Повољан географски положај (железничка пруга и аутопут - коридор 10) 
• Људски потенцијал - постоји стручни кадар способан да обавља послове из 

различитих области 
• Богатство туристичким ресурсима –  животињски свет и богатство појединих врста 

дивљачи 
• Нетакнута природа, нарочито у брдско-планинском делу Општине као потенцијал за 

производњу здраве хране 
• Развијен сточни фонд квалитетне расе стоке 
• Велики потенција водотока (река, потока, извора) - богатство у водама 
• Постојање спортског центра, олимпијског базена, спортских терена и спортске хале - 

велике могућности за спорт и рекреацију 
• Постојање наменског објекта за културно-уметничку делатност и технички најбоље 

опремљени биоскоп 
 
СЛАБОСТИ 
 

• Велика незапошљеност и недовољна тражња радника  
• Неискоришћеност постојећих капацитета 
• Недостатак адекватних база података за евиденцију о корисницима социјалне заштите 
• Дотрајалост мреже, тј. водоводне инсталације,  велика дужина водоводних 

инсталација је од азбест-цементних цеви 
• Мали капацитет фабрике воде и недовољно воде у високим зонама градског подручја 
• Непостојање депоније, тј. сметлишта, низак ниво степена хигијене у граду (чишћење и 

прање градских улица и јавних површина) 
• Не постоји постројење за пречишћавање отпадних вода 
• Неуређена и неопремљена пијаца за продају пољопривредних производа 
• Недостатак урбанистичких планова примењивих на територији општине (у току је 

израда просторног плана) и непостојање катастра подземних инсталација 
• Лоша сеоска путна мрежа – већи део макадам недовољне ширине без јаркова и 

пропуста са великим успонима 
• Лоша инфраструктура у урбанизованом делу града – у вишим зонама неасфалтиране 

улице са неурађеном атмосферском мрежом, као и неуређене површине за кретање 
пешака 

• Непостојање стратегије развоја туризма на локалном нивоу и недовољна 
искоришћеност туристичких ресурса 

• Уситњеност земљишног поседа 
• Техничко-технолошка заосталост и застарелост и неувођење иновација у производњи 

што смањује рентабилност производње 
• Миграција становништва 



 

32 

МОГУЋНОСТИ 
 

• Модернизација опреме за рад и производњу 
• Боља сарадња са ресорним министарствима и међународним донаторским 

организацијама 
• Побољшање здравствене заштите 
• Присуство великог броја страних и домаћих посетилаца у време летње сезоне, што 

представља презентацију самог града и региона, тј. могућност за развој транзитног 
туризма 

• Едукација и анимација грађана за активно учешће удоношењу одлука   
• Оснивање локалне телевизије и боља искоришћеност медија у смислу информисања 
• Испуњеност услова за уклапање локалне самоуправе у Националну стратегију развоја 

социјалне заштите 
• Побољшање сарадње између институција (јавна предузећа, школе, здравство, локална 

самоуправа….) 
• Побољшање инфраструктуре (путне, канализационе и водоводне мреже) 
• Удруживање сељака у организације за лакши пласман робе 
• Регионално решавање питања депоније  
• Побољшање услова и пласмана робе на зеленој пијаци 
• Повећање нивоа хигијене у граду 

 
ПРЕТЊЕ 
 

• Нестабилна политичка ситуација на југу Србије 
• Миграција становништва како у делу општине из села у град, тако и према богатијем 

северу земље – мање шансе да држава инвестира у инфраструктуру 
• Еколошка катастрофа услед непостојања депоније и изливања канализације 
• Повећање броја незапошљених и лош социо-економски положај грађана 
• Непостојање или лоша законска регулатива  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V   СТЕП АНАЛИЗА – ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 
 
 

 
 

СОЦИЈАЛНИ ТРЕНДОВИ 
 

• Низак наталитет – бела куга 
• Миграција становништва ка 

селима и ка већим центрима 
• Старење популације 
• Пораст броја незапошљених 
• Опадање животног стандарда 
• Пораст конзумената опојних   

средства међу адолесцентима 
• Поремећени породични односи 

 
ТЕХНОЛОШКИ ТРЕНДОВИ 

 
• Увођење рачунарске 

технологије и примена у јавом 
сектору 

• Застарела технологија у 
индустрији 

• Увођење нове агротехнике и 
механизације у пољопривреди 

 
ЕКОНОМСКИ ТРЕНДОВИ 

 
• Пораст броја малих и средњих 

предузећа 
• Низак национални доходак 
• Зараде испод републичког просека 

(драстично) 
• Приватизација скоро завршена 
• Пад производње 

 
ПОЛИТИЧКИ ТРЕНДОВИ 

 
• Нестабилна ситуација у 

региону 
• Велики утицај политике на 

друштвени и привредни живот 
грађана 

• Негативна селекција кадрова 
• Незаступљеност националних и 

етничких мањина у 
политичком животу 
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VI   ВИЗИЈА, СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, ПРИОРИТЕТ И    
       ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ 
 
 

В И З И Ј А 
Владичин Хан – САВРЕМЕНА ОПШТИНА ОТВОРЕНОГ 

СРЦА ЗА СВЕ 
 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ I 
УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕКОЛОГИЈЕ У ЦИЉУ 

СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ТУРИЗМА 
 

Приоритети: 
 
1.1. Унапредити просторно планирање и омогућити израду урбанистичког и просторног 

плана 
 
 Детаљни циљеви: 
 

1.1.1. Снимање подземних водова (инсталација) 
1.1.2. Израда просторног плана општине 
1.1.3. Израда просторног плана подручја посебне намене 
1.1.4. Израда плана општег уређења 
1.1.5. Израда планова детаљне регулације за делове града где је то  неопходно 

 
1.2. Створити услове и развити инфраструктуру у градској и приградским месним заједницама 

ради подршке развоју економије 
 
 Детаљни циљеви: 
 

1.2.1. Изградити приоритетне мостове у складу са планском документацијом и 
реконструисати постојеће 

1.2.2. Урадити јавно електрично осветљење у градској и приградским МЗ 
1.2.3. Изградити нове и реконструисати постојеће улице са израдом атмосферске 

канализације у граду 
1.2.4. Реконструкција постојеће водоводне мреже 
1.2.5. Изградња новог водозахвата за снабдевање града водом 
1.2.6. Изградња резервоара за снабдевање водом високих зона 
1.2.7. Повећање капацитета снабдевања грађана електричном енергијом 
1.2.8. Реконструкција постојеће и набавка нове опреме на фабрици воде 

 
1.3. Унапређење заштите животне средине и подизање нивоа свести становништва о њеном 

значају 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ II 

СТВАРАЊЕ ПОСЛОВНОГ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ АМБИЈЕНТА ЗА 
ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА И РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ 

 
 Приоритети: 

 
2.1. Подршка постојећим и стварање услова за развој нових малих и средњих предузећа 
 
 Детаљни циљеви: 
 

2.1.1. Активирање и стварање услова за рад постојећег удужења приватних 
предузетника 

2.1.2. Стварање услова за формирање нових малих и средњих предузећа 
 

2.2. Унапредити имиџ и приступачност туристичким потенцијалима 
 
 Детаљни циљеви: 
 

2.2.1. Промоција туристичких  дестинација (Јовачка језера, Кукавица) и 
обезбеђивање пратеће инфраструктуре 

2.2.2. Обнова и активирање културно-историјских споменика 
2.2.3. Промоција и унапређење културних манифестација 

 
 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ III 

 

ПОСПЕШИТИ РАЗВОЈ СЕЛА И УНАПРЕДИТИ ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ПРОИЗВОДЊУ 

 
 

Приоритети: 
 
3.1. Унапредити инфраструктуру и услове живота у сеоским срединама 
 
 Детаљни циљеви: 
 

3.1.1. Одржавање постојећих и асфалтирање локалних путева 
3.1.2. Изградња и одржавање система за водоснабдевање и канализацију у 

равничарским селима 
3.1.3. Изградња и одржавање система за снабдевање електричном енергијом, 

покривање радио и ТВ сигналом и мобилном телефонијом 
3.1.4. Реконструисати постојеће објекте и створити неопходне услове за рад из 

области здравства, културе, образовања и спорта 
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3.2. Створити услове за развој профитабилне пољопривредне производње унапређујући 
тржишни наступ и едукацију 

 
 Детаљни циљеви: 
 

3.2.1. Едукација у циљу стварања нових брендова, увођења нових технологија и 
конкурентност робе 

3.2.2. Стварање могућности за нормалан промет сточарских производа на 
тржиште 

3.2.3. Афирмација постојећих и стварање услова за оснивање нових кооператива 
ради организованије производње и бољег наступа на тржишту 

3.2.4. Омогућити лакши приступ подстицајним средствима и повољним кредитима 
за развој пољопривреде 

 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ IV 
ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ ГРАЂАНА О ВАЖНОСТИ УЛОГЕ ЦИВИЛНОГ 

ДРУШТВА РАДИ ШТО БРЖЕГ ПРИБЛИЖАВАЊА ЕУ 
 
 

Приоритети: 
 

4.1. Стварање услова за бољи квалитет пружања услуга у образовању, култури и здравству 
  

Детаљни циљеви: 
 
4.1.1. Побољшати материјално техничке и комуналне услове рада у предшколским 

установама и школама 
4.1.2. Боља техничка опремљеност и едукација запошљених ради што бољег 

пружања здравствених услуга 
4.1.3. Адаптирати простор и осавременити технику за бољи квалитет културе и 

информисање 
4.1.4. Адаптирање спортских објеката и адекватна опремљеност 

 
4.2. Побољшати положај социјално угрожених група грађана за интеграцију у друштво 
 

Детаљни циљеви: 
 
4.2.1. Радно ангажовање социјално угрожених и мањинских група на јавним 

радовима у сарадњи са локалном самоуправом и националном службом за 
запошљавање 

4.2.2. Преквалификација и доквалификација незапошљених  са циљем 
запошљавања и самозапошљавања 

4.2.3. Спровођење циљaних програма за припаднике ромске националне мањине 
из области здравства, образовања, културе и незапослености 

4.2.4. Боља техничка опремљеност установа које пружају социјалне услуге 
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4.3. Унапредити сарадњу између локалне самоуправе, јавних установа и НВО сектора 
 

 Детаљни циљеви: 
 
4.3.1. Боља координација, комуникација и усклађивање активности заједничког 

наступа при реализацији одређених активности 
 
 
 
 

VII   АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 
 



Акција
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Очекивани 
резултати Дугорочни утицај 

В
ре
м
ен
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и 
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р 
20

06
-2

01
0

Ко
 је

 о
дг
ов

ор
ан

?

Извори финансирања     (може бити 
више од једног)  

Износ 
(процењена 
вредност)  
у еврима

Израда подземног катастра водоводне мреже

1.1.1.

Урађен подземни 
катастар

Економски развој, легализација 
постојећих и изградња нових 
објеката, лакше одржавање 
инсталација, бржи поступак 
издавања сагласности, боље 
снабдевање водом

2008-2009

Општина/урбанизам Општина, Министарство за капиталне 
инвестиције и други донатори 

70.000,00

Израда просторног плана општине Владичин Хан
1.1.2.

Урађен просторни 
план и могућност 
изградње 

Економски развој, легализација 
постојећих и изградња нових 
објеката

2007-2008
Тим за праћење израде 
просторног плана општине 
Владичин Хан

Општина, Министарство за капиталне 
инвестиције и други донатори 83.000,00

Изградња друмских мостова на рекама и Мазараћу, на реци 
Калиманка у В. Хану и пешачког моста на Ј. Морави

1.2.1.

Омогућити 
комуникацију 
становништва 
настањених са 
супротне стране 
реке

Стварање бољих услова за 
живот

2007-2010

ЈП Дирекција, Општина, МЗ МЗ, Општина, Министарство за 
капиталне инвестиције и други 
донатори 

300.000,00

Изградња уличне расвете у МЗ Лепеница, Житорађе, 
Прекодолце и Полом 1.2.2

Већа видљивост у 
ноћним сатима ради 
што веће 
безбедности

Безбеднији саобраћај и 
сигурност грађана 2007-2008

МЗ, ЈП Дирекција Општина, МЗ, Министарство за 
капиталне инвестиције и други 
донатори 100.000,00

Изградња улица са израдом атмосферских канализација и 
уређењем тротоара 

1.2.3.

Изграђене улице Безбедност саобраћаја, путника 
и возила

2007-2010

ЈП Дирекција Општина, Министарство за капиталне 
инвестиције и други донатори 

375.000,00

Замена постојећих азбест-цементних цеви пластичним цевима

1.2.4.

Квалитетнија вода 
за пиће

Боља снабдевеност водом, 
бољи услови за живот, 
економски развој 2007-2009

Ј.К.П. "Водовод" Ј.К.П. "Водовод", Министарство 
пољопривреде, водопривреде, 
шумарства, лова и риболова, Општина 650.000,00

Изградња једног резервоара од око 100м3 са изградњом нове 
мреже до истог 1.2.6.

Боља снабдевеност 
грађана пијаћом 
водом

Стварање бољих услова за 
живот 2007-2009

Ј.К.П. "Водовод" Ј.К.П. "Водовод", Општина, Донатори

125.000,00

Изградња трафостанице 35/10 и прикључног далековода у 
насељу Росуља 1.2.7.

Изграђена 
трафостаница

Стварање бољих услова за 
живот 2008-2010

Дистрибуција Општина, дистрибуција, Мз Хан и 
донатори 1.000.000,00

Набавка опреме за дозирање хемикалија и хидрофорско 
постројење, опреме за хлорисање, детекцију и неутрализацију 
хлора и нове хлорне боце 

1.2.8
Бољи квалитет воде 
за пиће

Стварање бољих услова за 
живот 2006-2007

Ј.К.П. "Водовод" Ј.К.П. "Водовод", Општина, Донатори
30.000,00

Подизање нивоа свести грађана о значају заштите животне 
средне кроз едукацију и пооштравање казнене политике

1.3.

Здравија животна 
средина, чистији 
град, већа свест 
грађана, 
спречавање

Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010

Општина, грађани, НВО Општина, донатори

3.500,00

Обезбеђење третирања комуналних вода пре испуштања у Ј. 
Мораву 1.3.

Чистија река, 
здравија животна 
средина

Стварање бољих услова за 
живот

2008
Ј.К.П. "Водовод", Oпштина Ј.К.П. "Водовод", Општина, донатори, 

Министарство 75.000,00

Избор  привремене локације за одлагање комуналног отпада за 
Општину Владичин Хан и изградња исте 1.3.

Здравија животна 
средина, чистији 
град,

Стварање бољих услова за 
живот

2007
Ј.К.П. "Водовод", Oпштина

Ј.К.П. "Водовод", Општина, донатори, 
Министарство 100.000,00

Повећање јавних зелених површина у урбанизованом делу 
општине за 20% 1.3. Здравија средина, 

лепши град
Стварање бољих услова за 
живот 2007-2008 Дирекција

Општина, донатори 4.000,00

Избор локације и изградња сточног гробља или јамне гробнице 1.3. Здравија животна 
средина

Стварање бољих услова за 
живот 2007 Ј.К.П. "Водовод", Oпштина

Општина, донатори, Министарство 20.000,00

Изградња азила за напуштене животиње (псе, мачке)
1.3.

Безбедност грађана, 
смањен број пса 
луталица

Стварање бољих услова за 
живот

2007-2008
Ј.К.П. "Водовод", Oпштина

Општина, донатори, Министарство
15.000,00

Израда ЛЕАП плана за Општину Владичин Хан 1.3.
Урађен документ за 
еколгију

Могућност реализације пројекта 
из области екологије 2007 Општина Општина 2.000,00

2.952.500,00

 Стратешки циљ I - акциони планови
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Проналажење и опремање канцеларије за рад удружења 
приватних предузетника 2.1.1.

Опремљена 
перосторија и 
створени услови за 
рад удружења

Економски развој 2007-2008 Удружење риватних 
предузетника

Општина, удружење приватних 
предузетника, донатори 5.000,00

Проналажење простора и опремање бизнис инкубатор центра 
за минимум 10 предузетника 2.1.2.

Опремљен простор 
за будући рад 
бизнис инкубатора

Економски развој 2007-2010 Општина Општина, донатори 50.000,00

Чишћење Јовачког језера и уређење његове обале

2.2.1.

Услови за бављење 
риболовним и 
излетничким 
туризмом

Економски развој, развој села

2008-2010

Општина и Туристичка 
организација

Општина, донатори, Министарство 
туризма

60.000,00

Довршетак радова надградње изнад ресторана "Базен"

2.2.1.

Опремљене 
просторије изнад 
реасторана и 
створени услови за 
туризам

Економски развој

2007-2009

УСЦ ''Куњак'', Општина Општина, донатори, Министарства 

125.000,00

Неговање културе, традиције и обичаја Рома

2.2.3.

Више сазнања о 
култури, традицији и 
обичајима Рома

Већа толеранција, економски 
развој

2007-2010

Ромске НВО Општина, донатори, Министарство 
туризма

3.000,00

Унапређење манифестације ''Видовдански дани''
2.2.3.

Подизање 
манифестације на 
виши ниво

Економски развој, боља сарања 
са већим центрима 2007-2010

Општина и туристичка 
организација

Општина, донатори
36.000,00

279.000,00

 Стратешки циљ II - акциони планови
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Насипање и проширење локалних путева у месним 
заједницама - текуће одржавање 

3.1.1. Безбеднији 
саобраћај и боља 
приступачност

Осим економског значаја за 
пољопривредне произвођаче, 
није занемарљив ни 
потенцијални туристички ефекат

2007-2010 МЗ, Дирекција, Општина МЗ,Општина, донатори, Министарство 
за капиталне инвестиције

250.000,00

Асфалтирање локалних путева 3.1.1. Безбеднији 
саобраћај и боља 
приступачност

Осим економског значаја за 
пољопривредне произвођаче, 
није занемарљив ни 
потенцијални туристички ефекат

2007-2010 МЗ, Дирекција, Општина МЗ,Општина, донатори, Министарство 
за капиталне инвестиције, НИП

1.391.000,00

Израда пројектне документације за локалне путеве 3.1.1. Израђена пројектна 
документација ради 
реализације 
пројеката

Могућност реализације пројеката 2007-2010 МЗ, Дирекција, Општина Општина, МЗ, Дирекција, донатори 125.000,00

Израда тротоара кроз МЗ Репинце на регионалном путу 3.1.1. Безбедност пешака Безбедност грађана 2007-2010 Републичка дирекција за путеве Министарство за капиталне 
инвестиције

36.000,00

Изградња фекалне канализације у МЗ 3.1.2. Израђена фекална 
канализација

Бољи квалитет живота грађана и 
здравија животна средина

2007-2010 МЗ, Дирекција, Општина Општина, донатори, Министарство за 
пољопривреду, водопривреду, 
шумарство, лов, риболов, 
Министарство за капиталне 
инвестиције

400.000,00

Реконструкција и доградња постојеће водоводне мреже у МЗ 3.1.2. Боља снабдевеност 
водом

Бољи квалитет живота грађана 2007-2010 МЗ, Дирекција, Општина, Водовод Општина, МЗ, Дирекција, донатори 60.000,00

Изградња трафо-станица у МЗ 3.1.3. Квалитетнија 
испорука 
електричне енергије

Бољи услови за живот 2007-2010 Електродистрибуција Електродистрибуција, МЗ, Дирекција 200.000,00

Изградња уличне расвете у равничарским МЗ 3.1.3. Већа безбедност Бољи квалитет живота грађана и 
већа безбедност

2007-2010 МЗ, Дирекција МЗ, Општина, дирекција, донатори 35.000,00

Реконструкција дома омладине у МЗ 3.1.4. Реконструисане 
просторије

Бољи квалитет живота грађана 2007-2010 МЗ, Општина МЗ, Општина, донатори, Министарство 
просвете

100.000,00

Изградња школског игралишта у МЗ 3.1.4. Изграђено школско 
двориште

Бољи квалитет живота грађана 2007-2010 МЗ, Општина МЗ, Општина, донатори 12.500,00

2.844.500,00

 Стратешки циљ III - акциони планови
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Реконструкција школске зграде Гимназије "Јован Скерлић", 
кров

4.1.1. Реконструисана 
школска зграда

Бољи услови рада 2007-2009 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

120.000,00

Изградња фискултурне сале О.Ш. "Свети Сава", В. Хан 4.1.1. Изграђена и 
опремљена 
фискултурна сала

Бољи услови рада и квалитет 
наставе

2007 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

190.000,00

Реконструкција школске зграде О.Ш. "Радомир Путник" у Џепу 4.1.1. Реконструисана 
школска зграда

Бољи услови рада и квалитет 
наставе

2007 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

72.000,00

Реконструкција крова и санитарних чворова у школи у МЗ 
Мањак

4.1.1. Реконструисана 
школска зграда

Бољи услови рада 2007-2008 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

51.000,00

Санација санитарних чворова и учионица у О.Ш. "Бранко 
Радичевић" у В. Хану

4.1.1. Реконструисана 
школска зграда

Бољи услови рада и квалитет 
наставе

2006 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

60.000,00

Реконструкција парног грејања у О.Ш. "Б. Радичевић" 4.1.1. Реконструисана 
школска зграда

Бољи услови рада 2007-2008 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

150.000,00

Санација школске зграде-санитарни чворови О.Ш. "Вук 
Караџић", Стубал

4.1.1 Санирана школска 
зграда

Бољи услови рада 2007 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

15.000,00

Санација школске зграде у МЗ Прибој 4.1.1. Санирана школска 
зграда

Бољи услови рада 2007 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

35.000,00

Санација школске зграде у МЗ Житорађе 4.1.1. Санирана школска 
зграда

Бољи услови рада 2007 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

45.600,00

Опремање дечјег вртића "Пчелица" новим машинама за веш и 
дидактичким средствима

4.1.1. Нове машине за веш 
и дидактичка 
средства

Бољи услови рада и квалитет 
наставе

2007-2008 Вртић, локална самоуправа Општина, донатори 24.000,00

Замена столарије на вртићу у улици Ратка Павловића бб 4.1.1. Замњена столарија Бољи услови рада и квалитет 
наставе

2008-2009 Вртић, локална самоуправа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

20.000,00

Реконструкција крова на згради вртића ''Пчелица'' у 
Владичином Хану

4.1.1. Реконструисан кров Бољи услови рада и квалитет 
наставе

2006-2007 Вртић, локална самоуправа Општина, донатори 45.000,00

Набавка опреме за аутодијагностику у Техничкој школи 4.1.1. набављена опрема 
за наставу

Бољи услови за рад и 
квалитетнија настава

2007-2009 Школа Општина, Министарство просвете и 
спорта, донатори

6.000,00

Реконструкција објекта дома здравља и амбуланти у МЗ 4.1.2. Реконструисан дом 
здравља и 
дограђени 
неопходни објекти

Бољи квалитет пружања услуга 2006-2007 Дом здравља Дом здравља, Министарство 
здравства, НИП,донатори

625.000,00

Опремање просторије за интернет читаоницу при библиотеци 
"Вук Караџић" и адаптација простора за креативне радионице

4.1.3. Опремљене 
просторије

Бољи квалитет пружања услуга 2007 Библиотека Општина, донатори 6.000,00

Набавка опреме за потребе Ј.П.И.П.Ц. "Радио Хан" 4.1.3. Набављена опрема Бољи квалитет звука, боља 
информисаност грађана

2007 Радио Хан Општина, донатори 3.600,00

Набавка монтажне позорнице за потребе града 4.1.3. Набављена 
позорница

Бољи квалитет пружања услуга 2008 Центар културе Општина, Министарство културе, 
донатори

25.000,00

 Стратешки циљ IV - акциони планови



Адаптирање простора, набавка техничке опреме за дискотеку и 
адаптација позорнице за позориште за Центар културе 
"Градимир Михајловић"

4.1.3. Адаптирани 
простор, набављена 
опрема и 
адаптирана 
позорница

Бољи квалитет пружања услуга 2007 Центар културе Општина, Министарство културе, 
донатори

18.200,00

Реконструкција спортске хале при Гимназији "Јован Скерлић" 4.1.4. Реконструисана 
спортска хала

Бољи квалитет пружања услуга, 
могућности за бављење спортом

2007-2008 Гимназија Општина, Спортски савез, донатори, 
министарство културе и спорта

100.000,00

Уређење речног корита уз ангажовање радно способних 
социјално угрожених и Рома 

4.2.1. Чистија река, радно 
ангажовање радно 
способних

Здравија средина, економски 
утицај

2007 УРИ, Центар за социјални рад, 
Национална служба за 
запошљавање

Општина, Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу, 
Министарство за рад, запошљавање и 
социјална питања, донатори

20.000,00

Преквалификацијом и доквалификацијом до посла 4.2.2. Квалификовани 
људи

Већа запошљеност 2007-2010 Национална служба за 
запошљавање

Национална слжба за запошљавање, 
донатори

24.000,00

Превенција и здравствена заштита, побољшање образовне 
структуре, развијање културе, неговање традиција и обичаја, 
побољшање степена запошљености, решавање социјалне 
проблематике

4.2.3. Боља здравствена 
заштита, образовна 
структура, већи 
степен 
запошљености, 
развијена култура, 
бољи степен 
решавања 
социјалне 
проблематике

Квалитетнији и бољи живот 
Рома

2006-2010 УРИ, Школе, Дом здравља, 
Центар културе, Центар за 
социјални рад, Национална 
служба за запошљавање

Општина, донатори 15.000,00

Наставак школовања социјално угрожене деце 4.2.4. Побољшање 
материјалног стања 
и осамостаљивање 
за рад

Радно ангажовање 2007-2010 Центар за социјални рад Центар за социјални рад, општина, 
Министарство просвете

24.000,00

Набавка рачунара и теренског возила за потребе Центра за 
социјални рад

4.2.4. Набављени 
рачунари и теренско 
возило

Боље пружање услуга 2007-2008 Центар за социјални рад Општина, Министарство за рад, 
запошљавање и социјална питања, 
донатори

15.000,00

Набавка апарата за фотокопирање и рачунара за потребе 
Националне службе за запошљавање

4.2.4. Набављен апарат и 
рачунари

Боље пружање услуга 2007 Национална служба за 
запошљавање

Национална слжба за запошљавање, 
донатори

2.500,00

Адаптација простора Црвеног Крста и набавка теренског 
возила

4.2.4. Адаптирани 
простор, набављено 
теретно возило

Боље пружање услуга

2007

Црвени крст, општина Општина, Црвени крст Србије, 
донатори

15.000,00

Опремање просторија пензионерског клуба и набавка 
компјутера и штампача

4.2.4. Опремљена 
просторија 

Бољи услови за пензионере
2008

Удружење пензионера Удружење пензионера, Општина, 
Донатори

6.000,00

Адаптација простора прихватне станице злостављане и 
занемарене особе

4.3.1. Адаптирани простор Заштита људских права 2007 Општина, Центар за социјални 
рад, Полиција, Здравство, 
Судство

Општина, разна министарства, 
донатори

24.000,00

Проналажење и адаптација простора за боравак деце ометене 
у развоју

4.3.1. Адаптирани простор Боље пружање услуга 2007-2010 Општина, Центар за социјални 
рад

Општина, разна министарства, 
донатори

200.000,00

Едукација грађана о важности бржег приближавања ЕУ 4.3.1. Подизање нивоа 
свести грађана

Едуковани грађани 2006-2007 НВО Општина, Донатори, Канцеларија за 
приближавање ЕУ

580,00

1.854.480,00
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